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Soort boek/ziekte/stijl: Egodocument van Mariëtte Wijne die jarenlang een 
alcoholverslaving had. In dit boek beschrijft ze haar ingewikkelde relatie met alcohol, 
en start een zoektocht naar het waarom van alcoholverslaving. Ze stopte in oktober 
2009 met drinken, en bezocht ex-drinkers, mensen die proberen te minderen of te 
stoppen, deskundigen en instanties, om vragen beantwoord te krijgen die ze zelf 
heeft. Met diverse tips, websites, literatuur- en filmverwijzingen. Het boek is een in 
dagboekvorm geschreven, prettig leesbaar, goed geschreven boek met illustraties van 
Mariëtte Wijne zelf. 
 
Over de schrijfster: Mariëtte Wijne (1965) studeerde Nederlandse taal- en 
letterkunde in Nijmegen en deed twee jaar mode aan de Arnhemse kunstacademie. 
Daarna ging ze een jaar naar Australië en had vele banen voordat ze tijdens een 
Cursus Wetenschapsjournalistiek ontdekte dat schrijven een vorm van ‘breed leven’ 
is. Sinds 1995 is ze werkzaam als zelfstandig tekstschrijver en illustrator in de kunst, 
mode- en reissector. 
 
Korte beschrijving:. In Nou, nog eentje dan beschrijft Mariëtte Wijne hoe zij 
al jong een alcoholverslaving ontwikkelde. Ze vertelt hoe ze van 2000 tot 2009 
verschillende pogingen deed om af te kicken. Dat wilde ze weer na het overlijden van 
haar broer in 2008. Het werd een omkeerpunt en uiteindelijk lukte het haar toen via 
een training bij de Helderheid, van haar drankprobleem af te komen. Ze gaat in het 
boek niet voorbij aan terugval en momenten waarbij ze moeite had om van de drank 
af te blijven en beschrijft wat er in haar alledaagse leven is veranderd. Ze benoemt 
winst en verliespunten, de oorzaak van haar drinken en het omslagpunt van een 
gezellig glaasje drinken naar een drinkgelag. 
Maar daarnaast zoekt ze uit hoe zo’n drankprobleem kon ontstaan en hoe 
anderen ermee omgaan. Daarvoor interviewde ze ex-drinkers, mensen die proberen 
te minderen of te stoppen en verschillende deskundigen en instanties; van de AA, het 
Trimbos-instituut tot een privékliniek. Ze beschrijft hoe ze zich zelf voelde als 
beginnend geheelonthouder en kijkt ook terug op een leven met alcohol. In het boek 
staan ook enige praktische tips en achtergrondinformatie over verslaving aan en 
stoppen met alcohol drinken. 
 
Wat viel op: De frisse stijl en dat Mariëtte Wijne niet veroordeelt. Ze geeft tips en 
beschrijft hoe anderen proberen van een alcoholverslaving af te komen zonder 
veroordelend te zijn als er terugval is. 
Hoe ze informatie verweeft met eigen ervaringen. 
Dat ze door blijft tellen als ze toch een keer alcohol heeft gedronken en ook door blijft 
gaan met niet drinken. Dan telt ze bijvoorbeeld 355 dagen ( min 3), voor de drie keer 
dat ze gedronken heeft gedurende die tijd. 
 
Citaten: Pag. 31: ‘Een half jaar na de mislukte Jellinek-sessies –ik woonde inmiddels 
alleen- deed ik mee met een onderzoek van het Trimbos instituut. Grote enveloppen 
vielen op de mat met daarin formulieren die me zenuwachtig maakten. De richtlijn 
voor vrouwen is maximaal veertien glazen per week. Dat dronk ik in twee dagen. Ik 
was immers weg bij mijn vriend en ging gebukt onder een immens schuldgevoel. Nu 
ik erover nadenk, vonden al mijn stoppogingen plaats in periodes van scheiding en 



rouw.’ 
Pag. 43: ‘Achteraf begrijp ik dat ik die enquête naar waarheid heb ingevuld omdat ik 
gered wilde worden. Maar daar was ik me in het najaar van 2009 nog niet bewust 
van en daarom reageerde ik heel chagrijnig op het telefoontje van ene Jeroen, die 
vriendelijk polste of hun nieuwe Opfriscursus wellicht iets voor mij was. ‘Nee, laat me 
met rust.’ (…) Toen hij na mijn vakantie nog eens probeerde, zei ik meer om van het 
gezeik af te zijn dan uit overtuiging ‘ja’ tegen een opfristraject van zestien 
bijeenkomsten. Dus weer die sokken. De slappe koffie en kruidenthee.’ 
Pag. 106: ‘Alcohol is zo ontzettend normaal in onze samenleving. Daar mag je niets 
fouts over zeggen. (…) We zien dat de invloed van alcoholgebruik in 50 procent van 
de gevallen wordt gestimuleerd door de ouders.’ 
Pag. 124: ‘Ik zeg altijd: In de boardroom heb je meer verslavingsproblemen dan onder 
de brug.’ Dat is een polarisatie om de omvang van het probleem onder de aandacht te 
brengen, want tussen bestuurskamer en parkbankje zit een heel brede groep mannen 
en vrouwen die langzaam zijn afgegleden.’ 
 
Recensies: ( www.bol.com) Greentree: Mariette Wijne levert een waardevolle 
bijdrage aan bestrijding van het alcoholprobleem. Verplichte kost voor ieder die 
serieus van plan is het drinken te minderen of (nog beter) geheel te stoppen. Veel 
tips, achtergrond info. en verhalen van mensen die net niet over de rand zijn gegaan, 
geen opgeheven vingertje, luchtige toon met serieuze ondergrond. 
Als ex-verslaafde, nu 20 jaar droog, zal het voor mij nog altijd een steuntje in de rug 
zijn als de verleiding terugkomt. (…) 
Tita: Herkenbaar, geestig en helemaal van deze tijd. Zeer actueel, bevat de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van alcoholproblematiek. Voor mensen die ervaring 
hebben met de verslavingszorg in Nederland is dit of je thuis komt. (…)Het boek heeft 
me geïnspireerd om het minder drinken weer op te pakken. Vlot geschreven met een 
literaire pen. Illustraties van eigen hand fleuren het boek op. 


